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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. 

o funduszu sołeckim 

 

(druk nr 571) 

 

 

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. O EWIDENCJI LUDNOŚCI (Dz. U. Nr 217, 

poz. 1427, z późn. zm.)  

 

[Art. 67. 

W ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 

1241) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1.  Wysokość środków przypadających na dane sołectwo wynosi: 
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gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

F -    wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż 

dziesięciokrotność Kb, 

Lm -   liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego 

rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru 

mieszkańców, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji 

ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427), 

Kb -   kwotę bazową - obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o 

których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok 

budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, 

według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, 

ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.".] 

 

 

<Art. 68a. 

W ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. …) w art. 3 ust. 1 

otrzymuje brzmienie: 

„1. Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się według wzoru: 
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w którym poszczególne symbole oznaczają: 

F – wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż 

dziesięciokrotność Kb, 
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Lm – liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku 

poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego 

przez gminę rejestru mieszkańców, o którym mowa w ustawie z dnia 24 

września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.) 

Kb – kwotę bazową – obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących 

danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok 

poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców 

zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia 

roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego.”> 

 

 


